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Ligestilling i forbindelse med digital post  

Resumé 

Ligebehandlingsnævnet har den 27. august 2014 taget stilling til om, det er i 

strid med ligestillingsloven, at Københavns Kommune i forbindelse med 

opskrivning til en institutionsplads og indskrivning i skole kun sender kor-

respondance til barnets mor. Ligebehandlingsnævnet fastslog, at det var i 

strid med ligestillingsloven, at kommunen i forbindelse med skoleindskriv-

ning kun korresponderede med moderen i de tilfælde, hvor forældrene boe-

de sammen og havde fælles forældremyndighed. 

 

Ligebehandlingsnævnet fastslog videre, at kommunens praksis i forbindelse 

med opskrivning til institutionsplads ikke var i strid med ligestillingsloven, 

idet familien selv valgte, hvem der var førstebetaler og dermed hvilken af 

forældrene, kommunen skulle korrespondere med. 

Sagen 

Vedrørende opskrivning til daginstitutionsplads fremgår det bl.a. af sagen, 

at et barn blev opskrevet på venteliste til dagtilbud via kommunens fagsy-

stem, og at barnet blev koblet op på mindst en juridisk person. Det kunne 

være moderen eller faderen eller en anden person med forældremyndighed. 

Den person blev kaldt 1. betaler og det var den person i familien, der fore-

tog opskrivningen. Kommunen henviste videre til, at hvis forvaltningen 

havde behov for at kommunikere skriftligt med familien, blev henvendelsen 

adresseret til 1. betaler.  

 

Vedrørende opskrivning til skole fremgår det bl.a., at kommunen i forbin-

delse med sidste års skoleindskrivning havde sendt orienteringsbrev samt 

bekræftelse på indskrivningen til moderen i de tilfælde, hvor forældrene 

boede sammen og havde fælles forældremyndighed.    

 

Til  
Direktøren for skoleområdet og  
Den ansvarlige for opskrivning til skole 
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Det følger af ligestillingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 

2013), at kommunen som offentlig myndighed ikke må udsætte borgerne 

for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. 

 

Nævnet fastslog i afgørelsen, at kommunens praksis vedrørende opskriv-

ning til institutionsplads ikke var udtryk for forskelsbehandling på grund af 

køn, idet forældrene selv bestemte, hvem af dem der skulle opskrive barnet 

til institutionsplads, og dermed bliver registreret som 1. betaler og modtager 

af korrespondance fra kommunen. Kommunens praksis var derfor ikke i 

strid med ligestillingsloven 

 

Nævnet fastslog videre, at kommunens praksis vedrørende indskrivning i 

skole udgjorde en direkte forskelsbehandling på grund af køn, idet kommu-

nen i forbindelse med indskrivning i skole fast sendte orienteringsbrevet og 

indskrivningsbrevet til barnets mor, selvom forældrene boede sammen og 

havde fælles forældremyndighed. Kommunens praksis var derfor i strid med 

ligestillingsloven.  

 

KL skal orientere om ovenstående med henblik på, at kommunerne kan 

tage højde herfor i forbindelse med den kommende skoleindskrivning.  

 
KL gør samtidig opmærksom på at Københavns Kommune på baggrund af 
Nævnets afgørelse, har valgt at sende orienteringsbrev og indskrivningsbrev 
til begge forældre, hvor der er fælles forældremyndighed uanset om foræl-
drene bor sammen eller ej. 

Hvis du vil vide mere 

Ligestillingsnævnets afgørelse: 

http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid

=1491&type=Afgoerelse 

 

Kontaktperson i KL 

Kontaktperson vedr. digital post: Anders Lillienfryd Holte, ach@kl.dk  

Kontaktperson vedr. ligestillingsloven: Annete Baun Knudsen abn@kl.dk  

Kontaktperson vedr. skolesområdet: Jette Kyhl, jeky@kl.dk 
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